برخی که درد و درک ندارند دائماً بهدنبال حاشیه هستند

دولت روحانی انتظارها را بهاشتباه باال برد

حجتاالسالم سید رضا اکرمی ،نماینده ادوار مجلس :متأسفانه افرادی هســتند که نه درد دارنــد و نه درک؛ برای همین
به دنبال حاشیهســازی هســتند .فکر میکنم افرادی که یا درک ندارند یا درد ندارند یا هردو را ندارند علیالدوام بهدنبال
حاشیهآفرینی هستند .شما ببینید هر انســانی عمرش به یک طریقی این دنیا را وداع میگوید؛ یک نفر بر اساس بیماری
میمیرد یکی هم در تصادف یا اتفاقهای دیگر و یک فردی هم در استخر از دنیا میرود؛ هیچکدام از این مرگها هم بر دیگری
برتری ندارد؛ اما متأسفانه میبینیم یکســری مباحثی حول این موضوعات مطرح میشود که حاصل نفهمی ،بیدردی و
بی درکی است.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک :خود پیشــنهاد کند .از

سوی دیگر به دلیل تهدیدها و تحریمهای آمریکا،
قیمت نفت هــم در بازارهــای جهانی افزایش
یافته است .برخی از کارشناســان حوزه نفت،
پیشبینی میکننــد قیمت هر بشــکه نفت
میتواند از ســطح فعلی به بیــش از  ۱۰۰دالر
هم برسد .از ســوی دیگر ایاالتمتحده آمریکا
به عربستان سعودی فشار میآورد تا بیشترین
میزان ممکن نفــت تولید و راهی بــازار کند تا
فقدان نفت ایران ،تأثیری بر قیمتهای جهانی
طالی سیاه بر جای نگذارد .2.با عنایت به نیاز
بازار به سوخت در آستانه زمستان و مسئله رشد
قیمت نفت ،امکان به صفر رساندن صادرات نفت
ایران بهراحتی قابلاجرا نیست  .بهموازات مقابله
نرم ایران با طرح آمریکا برای فلج کردن اقتصاد
کشور ،تالشهای دیپلماتیک برای نگاهداشتن
اروپاییها در برجام  و عملی شدن وعدههایشان،
با جدیت ادامه دارد و برای ایران حیاتی اســت.
اروپاییها در ایــن دوره به یک خودشناســی
رســیدند؛ اینکه آنها چقدر در مقابل آمریکا
بیدستوپا هستند و کوچکترین مسائلشان
به آمریکا وابسته اســت .آنها باید تصمیمهای
مهمی را میگرفتند .ایران اما برای فروش نفت
خود به اروپا که بیش از یکپنجم نفت ایران را
میخرد به شیوه دیگری برخورد میکند .تهران
قصد دارد با استمرار فشار بر اروپا ،آنها را متقاعد
کندتادرمقابلفشارهایآمریکابایستند.اتحادیه
اروپا بهشدت با تصمیم واشنگتن مبنی بر خروج
از توافق هستهای ایران مخالفت کرده و قول داده
است یک بسته اقدامات الزم را برای حفاظت از
منافع ایران در برجام ارائه دهد؛ اما شرکتهای
اروپاییترجیحمیدهندریسکنکنندوبامتوقف
کردن تجارت خود با ایــران ،خطر تحریمهای
آمریکا را از ســرخود بگذرانند .در همین مدت
شرکتهای حملونقل ،بانکداری و بیمه اروپایی
از ایران خارجشــدهاند و خرید نفــت ایران هم
تا  ۳۵درصد کاهشیافته اســت .همین مسئله
باعث شده مقامات ایرانی بهطرف اروپایی هشدار
دهند؛ همچنین چندی پیش رهبر ایران هشدار
دادند درصورتیکه منافع اقتصادی ایران دربسته
اروپاییها تأمین نشود ،تهران این توافق را کنار
خواهد گذاشت .در طی مدت اخیر رایزنیهای
متعددی در وین و بروکســل میان کارشناسان
ایرانی و مقامات اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
بدون شک ،تحقق قول و قرارهای سران اروپایی
برای تشویق ایران به ماندن در توافق هستهای،
ازنظر حیثیتی برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است
و درواقع آزمونی است برای نشان دادن استقالل
عمل کلیت اروپا بهعنــوان یک بلوک قدرتمند
اقتصادی-سیاسی در برابر آمریکای ترامپ که
عالوه بر خروج از برجام ،با شرکای دیرپای خود
در اروپا بدعهدی کرده و عالوه بر ترک توافق آب و
هواییپاریس،باوضعتعرفههایتجارینامتعارف
برای کاالهای اروپایی ،شکاف دو متحد آتالنتیکی
را بیشتر و آشکارتر ســاخته است .3.چینیها
و روسهــا از فرصت به وجود آمده اســتفاده و
تالش کردند خط مستقلی را فراتر از گذشته و
با جایگاه خاصتری در نظام بینالملل ایفا کنند
تا از گپ ایجادشــده بین اروپا و آمریکا استفاده
کنند .4 .دریافت ایران از وضعیت پیشآمده در
دوره ترامپ تجربه گرانقدری است؛ اینکه یک
توافق باید بهاندازه کافی جامعاالطراف باشد که
تغییر سیاســتمداران نتواند آسیبی به آن وارد
کند .دوره ترامپ دوره منحصربهفردی است؛ اما
باید از شرایط پیش رو ناامید نشد و تخممرغها
را در سبدهای مختلف چید .روسها ،چینیها
و اروپایی هرکدام مواردی هستند که میتوانند
در مقابل ترامپ و آمریــکای جدید کمکحال
ایران باشند.

خبر ویژه
استیضاح وزیر کشور
لغو شد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در
مجلس از انصراف شانزده نماینده مجلس نسبت
به استیضاح وزیر کشور خبر داد و گفت :این نامه
انصراف به هیئترئیسه مجلس ارائ ه شده است.
محمدجــواد کولیونــد در خصــوص موضوع
درخواست استیضاح وزیر کشور از سوی جمعی
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،گفت:
درخواست مذکور با امضای  25نفر از نمایندگان
به کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها در
مجلس ارائه شده بود .نماینده مردم کرج گفت :با
توجه به اینکه شانزده نفر از نمایندگان مجلس از
پاسخهایرحمانیفضلیقانعشدند،امضایخود
را پس گرفتند و موضوع استیضاح از حدنصاب
افتاد .نامــه این مهم به هیئترئیســه مجلس
ارائهشده و بر این اساس از دستور کار کمیسیون
نیز خارج شده است.

خارج از گود سیاست

عباس عبدی ،فعال سیاسی اصالحطلب :اشتباه دولت آقای روحانی این بود که افزایش شدید انتظارها را ایجاد کرد .این
انتظار در سال  ۹۲هم بود؛ اما از سال  ۹۴به بعد از طریق تصویب برجام به اوج رسید .هیچگاه این انتظارها محقق نمیشد؛ اما
چون دولت میخواست نیرویی پشت این تصویب بگذارد ،آن را تقویت کرد؛ درنتیجه با خروج از برجام شدت آن فروکش کرد
و به ضد خودش تبدیل شد .اشتباه بعدی امتزاج بیشازحد دین و دولت بود .امتزاج این دو بعد از انقالب نبود؛ بلکه مسئلهای
است که بهتازگی رخداده و استقالل این دو کم شده است .هرچه جلوتر آمدیم این امتزاج بیشتر شد که نمود آن را در نامه
آیتاله محمد یزدی بهوضوح میبینیم.
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بازیجدید
تحریمی!

راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

روز موعود فرارســید .از امروز تمامی
تحریمهای آمریکا علیه ایران بازخواهند
گشت .از بامداد امروز که بهوقت آمریکا
هوا تاریک اســت ،نقطه تاریک و سیاه
دیگری در رابطه ایران و آمریکا رســماً
ثبت شــد .در ســاعاتی که بسیاری از
ایرانیها خواب بودند« ،دونالد ترامپ»
خوشحال از جامه عمل پوشاندن به یکی
دیگر از وعدههای انتخاباتیاش ،فرمان
اعمال و اجراییشدن تمامی تحریمها
علیه کشورمان را برای آمریکا و تمامی
کشــورهایی که از امروز حق تجارت و
مراوده با ایــران در بخشهای تحریم
شده را ندارند ،صادر کرد .پنجم نوامبر
سرانجام از راه رسید و ترامپ شاید امروز
به سبک «گیم آو تروز» توییت دیگری
منتشر کند .در پوستر اصلی فیلم نوشته
است «زمستان در راه است ».و ترامپ
توییت کرده بــود «تحریمهــا در راه
است ».یا «تحریمها میآیند».
«زمســتان» در راه اســت؛ امــا برای
ایران یــا آمریــکا؟ تحریمهــا بازهم
برگشــتند و برجام هم به فنــا رفت.
رئیسجمهور آمریکا روز یکشنبه قبل
از ترک کاخ ســفید برای سخنرانی در
جمع هوادارانش ادعا کرد کشــورش

را فراهم کرده تا ایران را از داشتن ثروت
و پولی که برای ادامه اقدامات خرابکارانه
به آن نیاز دارند ،متوقف کند.
اعالم رسمی بازگشــت تمام تحریمها
توسط ترامپ دقیقاً همزمان با  13آبان و
سالروز تسخیر النه جاسوسی قابلتأمل
و توجه اســت؛ اما موضوع مهمتر این
اســت که تحریمها کابوس واشنگتن
میشــوند یا تهران؟ آمریکای ترامپ
تالش کرد اســتراتژی به صفر رساندن
فروش نفت ایــران را رقم بزند؛ ولی این
مســئله اتفاق نیفتــاد .اروپاییها خط
ارتباط جدید بــرای دورزدن تحریمها
و حفظ کانال تجارت با کشورمان پیدا
کردند و تسلیم ترامپ نشدند .چینی و
روسها هم همین کار را کرده و تالش
کردند خط مستقلی را فراتر از گذشته
و با جایگاه خاصتری در نظام بینالملل
ایفا کنند .درعینحال برای ایران تجربه

انه

حرم

رم

غی

«قویترین تحریمهــا» را علیه ایران
اعمال کرده است و گفت :درباره ایران،
باید ببینیم چه میشــود؛ ولــی این را
میتوانم بگویم اوضاعشان خیلی خوب
نیســت .ترامپ بازهم تأکیــد کرد که
رفتار ایران تغییر کرده اســت و گفت:
اوضاعشان نسبت به وقتیکه من روی
کار آمدم ،تفاوت زیادی کرده؛ اگر یک
روز قبــل از روی کار آمدن من را به یاد
بیاورید ،وضع طوری بود که انگار آنها
میخواستند خاورمیانه را بگیرند .کمتر
از چند ســال با این کار فاصله داشتند،
ترامپ منتظر تسلیمشدن ایران
درحالیکــه حاال کســی دربــاره این
صحبت نمیکند.
و بازگشت به میز مذاکره است
مایک پومپئو ،وزیر خارجه دولت ترامپ
و روحانی از شروط مذاکره
اما در سخنانی متناقض گفت که رفتار
میگوید .مخالفان مذاکره در
ایران تا کنون هیچ تغییر نکرده است.
دیکرسون»،
پومپئو در گفتوگو با «جان
ایران هم میگویند« :مذاکره
مجری شــبکه خبری «سی .بی .اس»
بیمذاکره»
گفت که رفتار رژیم ایران باید تغییر کند
و به همین جهت تحریمهای آمریکا علیه
ایران از بامداد دوشنبه بهوقتتهران باز
خروج از توافق هســتهای را اعالم کرد
اعمال میشود.
پومپئو در پاســخ به پرسشــی درباره آنان از این کار منع شدهاند .تعداد زیادی
شرکتهای اروپایی که با ایران تجارت از شــرکتهای اروپایی از ایران خارج
میکنند ،گفت :این شرکتهای اروپایی شــدهاند؛ صدها تاجر نیز همینطور.
اجــازه ندارند نه با آمریــکا و نه با ایران جهان فهمیده اســت که این تحریمها
تجارت کنند .از ماه مه که رئیسجمهور واقعی و خیلی مهم هستند و این فرصت

ضدتبلیغبابدسلیقگی
1
یکــی از حاشــیههای جالــب
راهپیمایی  13آبان در تهران ،یک بنر بود
که در آن ترامپ و نتانیاهو را در لباس سرخ
و زانوزده در یک شنزار درست مثل اسرای
یدادوسردار
بیگناهدربرابرداعشنشانم 
سلیمانیراهمپشتآنانترسیمکردهبود.
اینبنراعتراضبسیاریازحضاردرمراسم
را برانگیخت که این مظلومنشاندادن این
دو جنایتکار و داعشی نشان دادن سردار
ایرانی است و جابهجایی ارزشها محسوب
میشود.تالشمعترضانبرایجمعکردن
اینبنرضدتبلیغهمفایدهنداشت!

ذرهبین

تأکیدمیکنمدوتابعیتینداریم
 2وزیر اطالعات همچنان تأکید دارد
که مسئول دوتابعیتی در دولت نمیشناسد.
وزیردرکمیسیونامنیتملیمجلسباردیگر
رویاینموضوعتأکیدکردهاست.علینجفی،
سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلسهم
به نقل از علوی ،وزیر اطالعــات گفت :افراد
دوتابعیتی طبق قانون حق اشتغال به کار و
تصدی مسئولیت در دستگاههای دولتی را
ندارند و وزارت اطالعات ،افراد دوتابعیتی را در
مسئولیتهای دولتی نمیشناسد و چنانچه
مصداقی وجود دارد ،مراتــب را نمایندگان
سؤالکنندهگزارشدهند.

گیشه بین الملل

خیانت کردهای عراق به ایران

 .1سفر غیرمنتظره نخستوزیر اسرائیل به
عمانهمچنانمحلگمان هزنیدررسانههای
مختلف بینالمللی است .در همین رابطه
«لوبالگ» نوشت :ســلطان قابوس روابط
نزدیکی با ایران دارد؛ بهعنوان بخشــی از
هدفش بــرای کاهش تنــش در منطقه،
خودش را آمــاده میانجیگری بین تهران
و واشــنگتن و بین تهران و بیتالمقدس
کرده است .با توجه به تصمیم ترامپ برای
از بین بردن برجام و ناتوانیاش در مذاکره
مجددباتهران،قابوساحتماالًبهایننتیجه
رســیده اســت که با واردکردن مستقیم
نتانیاهو به مذاکره با ایران ،مســیر کاهش
تنش بین آمریکا و ایران ،نیز ممکن است از
بیتالمقدس بگذرد .2.پومپئو ،وزیر خارجه
آمریکا در گفتوگو با شــبکه سی بی اس
به پوســتر جنجالی که رئیسجمهور این
کشور درباره تحریمهای ایران منتشر کرد
واکنش نشان داد و گفت :به جهان اخطار
داد این رژیم که با سرمایهگذاری بر حزباله
لبنان،اسرائیلراتهدیدمیکند،اینرژیمکه
چند هفته قبل در دانمارک در پی ترور بود،
این رژیمی که حمایت مالی از حوثیهای

خوبی بود که پسازاین اگر خواســت
توافق امضا کند ،توافقی جامعاالطراف
باشد تا با تغییر ســران کشورها ،خللی
نبینــد و بهراحتــی قابــل پارهکردن
نباشد!
روز گذشــته رئیسجمهــور در جمع
مدیران ارشــد وزارت صنعــت درباره
مذاکره بــا آمریکا گفــت :آمریکا اول
بــه برجامی که خودش بــه آن متعهد
شــده اســت ،احترام بگــذارد و برای
عهد خــودش ارزش قائل شــود تا ما
وارد مذاکــره با آنان شــویم.تحریمها
برگشتهاند .ترامپ منتظر تسلیم شدن
ایران و بازگشــت به میز مذاکره است
و روحانی از شــروط مذاکره میگوید.
مخالفان مذاکره در ایران هم میگویند:
«مذاکره بیمذاکره» .به نظر میرســد
زمستان پرچالشــی برای هردو طرف
در راه است!

یمنی را که با موشک به ریاض و دبی حمله
میکنند،ادامهمیدهد،متوقفخواهدشد.
اینرفتاربایدتغییریابدوتحریمهایآمریکا
از بامداد دوشنبه باز اعمال خواهند شد .3.و
اما درحالیکه بر اساس توافق ایران و دولت
مرکزیعراق،نفتکرکوکبایدتوسطایران
بهبازارهایجهانیصادرشودامادولتاقلیم
کردستان عراق زیرساختهای خود برای
صادرات این نفت از طریق خاک ترکیه را
آمادهکردهاست.دولتاقلیمکردستانعراق
زیرساختخطلولهانتقالنفتخودبهبندر
جیهان ترکیه را ارتقا داده و ظرفیت آن را به
میزانقابلتوجهیباالبردهاست.ایناقدامبا
هدف پاسخگویی به رشد تولید و صادرات
نفت در منطقه کردستان و همچنین ورود
نفت کرکوک به این خط لوله انجام شــده
است.از این اقدام کردها میتوان بهنوعی با
نام «خیانت» یادکرد؛ چراکه قرار بود نفت
کرکوک از خاک ایران صادر شود ،اما حاال
کردهادرحالزمینهچینیبرایبازگرداندن
نفت کرکوک به خــط لوله اربیل-جیهان
هستند و تحریمهای نفتی آمریکا را بهانه
برای مذاکره با دولت عراق قرار دادهاند.



افشاییکنامه
 3در دوران وزارت علــی جنتــی
در وزارت ارشــاد ،آیتاله یزدی نامهای
عتابآلود به او نوشته و از برگزاری مکرر
جشندربرجمیالدوموسیقیوتکخوانی
زنان و ...انتقاد کرده بود .همان زمان علی
جنتی پاسخ مبســوطی به این نامه داد.
حاال این نامه برای اولینبار رسانهای شده
است .جنتی در این نامه در پاسخ به آیتاله
یزدی گفته که رهبری با موسیقی که لهو
و لعب نباشد مشکلی ندارند و بهتر است
همهچیز را 
به خون شهدا و اسالم و نظام
ربطندهیم.

سرود ملی را عوض کنیم!
 4علیرضــا قــزوه ،مدیــر مرکز
آفرینشهای ادبی حوزه هنری خواستار
تغییر سرود ملی ایران شــد! قزوه گفته
است :سرود جمهوری اسالمی سرودی
زیبــا و خوب اســت؛ اما ملتــی که این
حماســهها را آفریده باید در ســرودش
حماسه بســیار پررنگتر باشــد .سرود
ما بحر رجــز را ندارد و این ســرود نباید
سرود جمهوری اسالمی باشد .از عنصر
حماسه در آن غفلت شده و حتی سرود
تر
شاهنشاهی از آن حماسیتر و ریتمیک 
است.

گیشه داخلی

دوربرگردان CFT

امپراتوری پول در رســانه ملی ،تنگناهای
اقتصادی در انتظار گشایشهای سیاسی،
دوربرگردان  ،CFTافشانی میرود ،واکنش
فالحتپیشه به تشکیل «یگان حفاظت
آســتان قدس» ،حقیقتی به نــام پایان
هژمونی آمریکا ،بازتاب مراسم  ۱۳آبان در
رسانههای جهان عرب ،راهکارهای بخش
خصوصیبرایبهبودکسبوکار،گیرکردن
اسلحه دفاعی محیط بانان در بهارستان،
پارادوکس تحریمها و بیست ایراد به CFT
از مــواردی بود که موضــوع گزارشهای
خبری و تحلیلی روزنامههــای دیروز قرار
گرفت.روایت حسامالدین آشنا از قتلهای
زنجیرهای ،چگونگی مبارزه با تحریمها و
اعالم نرخ بیکاری جوانان به تفکیک زنان و
مردان همراه با تحلیلهایــی دراینباره ،از
مواردی بود که روزنامهها در روز گذشته به
آنپرداختند.روزنامهشرقتیتردوربرگردان
 CFTرا برای خبر رد این الیحه در شورای
نگهبان انتخاب کرد و توضیح داد :شورای
نگهبانمخالفتخودرادرروز ۱۳آباناعالم
کرد  .واکنشفالحتپیشهبهتشکیل«یگان
حفاظتآستانقدس»ازدیگرخبرهایاین

روزنامه بود که در صفحه نخست گنجانده
شده بود.روزنامه اعتماد نیز با چاپ تصویری
ازیکدانشآموزدرراهپیمایی ۱۳آبان،تیتر
روزفریادراهپیماییدرایرانرابرجستهکرد
ودرسرمقالهخودباتیترعبورازفتنهتحریم
به قلم احمد مازنی ،به موضوع تحریمهای
آمریکا علیه ایــران پرداخت.روزنامه ایران
عنوان«سیافتی»دوبارهدرمجلسراتیتر
یک کرد و در گزارشی درباره تغییرجهت
بازارها پس از رد  CFTنوشت .این روزنامه
یادداشتیباعنوانسیگنالهایردالحاقبه
کنوانسیون CFTرابهقلمسیدمحمدهادی
موسوی در صفحه نخست خود منتشر کرد
و طی آن به واکنشهای احتمالی به رد این
الیحهپرداخت.روزنامهکیهانبرایپوشش
راهپیمایی ۱۳آبان،تیترسیلیمحکممردم
و شــورای نگهبان به آمریکا در  ۱۳آبان را
انتخاب کرد و روی تیتر یک خود ،آرزوهای
ترامپ بر باد رفت را درج کرد .این روزنامه
همچنین در گزارشــی به استناد گزارش
مستند واشنگتنپست ،از هراس نیروهای
آمریکایی از درگیری با ایران در خلیجفارس
خبر داد.

مدل والیتی
دانشگاه ِ ِ

آوا صدر :اخیرا ً دستورالعمل ضوابط موردتوجه در
تعیین مصادیق مجاز و غیرمجاز پوشش و ظاهرآرایی
دانشگاه آزاد از سوی رئیس دانشگاه به واحدها ابالغ
شد .کمیتهای به نام کمیته آراســتگی هم در این
دانشگاه موظف شد حواسش به اجرایی شدن ابالغیه
باشد .اساس این دســتورالعمل که الزماالجراست،
رعایت پوشش و ظاهر هر فرد دانشگاهی در حدود و
چارچوبهای شرع مقدس اسالم ،متناسب با شأن،
منزلت و عرف دانشگاهها و همسو با فرهنگ اسالمی
و ملی ایران باید باشــد .بر اساس این دستورالعمل،
پوششدانشجویانبایدسادهوآراستهباشدوغیرمجاز
ونامتعارفنباشد.درایندستورالعملآمدهکهپوشش
بانوانمناسباستچادربااستفادهازمانتویمناسب،
شلوار و مقنعه یا روسری با رنگ متعارف و جوراب یا
پوششمانتویزیرزانو،آستینبلندیاشلوارومقنعهو
با رنگ متعارف و جوراب باشد؛ همچنین مو و اندام زن
در حدود حجاب شرعی پوشانده شود.
پوشش آقایان هم باید پیراهن آستینبلند و شلوار
ساده و رسمی با رنگ ساده باشــد .الزم است اندام
مرد هم در حد متعارف پوشیده باشد؛ یعنی نازک،
بدننما و چسبان نباشد .پوشش محیط خوابگاه هم
باید متعارف با اماکن خوابگاهی باشد .پوشیدن لباس
راحتی بهویژه بانوان در هر شرایطی در فضای عمومی
خوابگاهممنوعاست.
این دستورالعمل نکات قابلتوجه دیگری هم دارد؛
بهعنوانمثال ،خانمها از آرایش صــورت و ناخن یا
استفادهاززیورآالتیمثلانگشترناخنونگینبینی(!)
و ...منع شدهاند .آقایان هم مجاز به آرایش و پیرایش
غیرمتعارف مو مانند بافتن مو و درســت کردن مو
بهصورت تیغ تیغی یا نماد فرقهای خاص نیستند؛
همچنین نباید لباسهای اندامی ،تنگ و چسبان با
آستینهایخیلیکوتاهحلقهاییارکابییایقهخیلی
باز ،شلوارک ،لباس راحتی ،شلوارهای فاق کوتاه ،تنگ
یا چسبان و نازک و شلوارهایی که تعمدا ًپاره یا وصله
باشد ،بپوشــند .پاپیون و کراوات و البته خالکوبی
هم ک ً
ال ممنوع اســت .این دســتورالعمل جدای از
درستی یا نادرستی آن و حواشــیای که به دنبال
داشتهوبازهمنامدانشگاهآزا ِدتحتمدیریتعلیاکبر
والیتی را برسر زبانها انداخته ،این پرسش را به ذهن
متبادر میکند که آیا واقعاً این اندازه ســختگیری
الزم است؟ پوشیدن لباس راحتی برای خانمها در
محوطه عمومی خوابگاه به هر نحوی ممنوع است؟!
و البته برخی نکات این ابالغیه هم قابلتوجه است؛
بهعنوانمثال ،اینکه آرایش برای «آقایان» و استفاده
از گوشواره طال برای آنان را ممنوع کرده و به خانمها
تذکر داده از نگین بینی و دندان و زنجیر پا استفاده
نکنند!
درنهایت دانشجویان یادشان نرفته که حسن روحانی
در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در سال 96به روی
کار آمدن افــرادی که «به دنبال دیوارکشــیدن در
خیابانها هستند» هشدار داده بود .از دو سال پیش
که علیاکبر والیتی به ریاست هیئت مؤسس و امنای
دانشگاه آزاد منصوبشــده ،این دانشگاه با حواشی
متعددی روبهرو شده است .حواشیای که پایان ندارد.

بازهم شیراز ،بازهم شاهکار!

رها عظیمی :بازهم شــیراز ،بازهم بنر ،بازهم جنجال!
همین چندی قبل بود که نصب یک بنر در میدان نمازی
شیرازحسابیخبرسازشد.بنریکهبهمناسبتهفتهدفاع
مقدس نصب شده بود ،تصویر سه سرباز را نشان میداد که
بر ارتفاعی ایستاده و نظارهگر پایین هستند .این بنر با این
بیت شعر «شــدند و خیره هنوز آن شکوه میبینم /سواد
سایهشان را به کوه میبینم» میخواست شکوه و عظمت
هفته دفاع مقدس را نشــان دهد؛ اما این تصویر فتوشاپ
شده از عکس سربازان اسرائیلی بود .وقتی تصویر اصلی در
شبکههایمجازیمنتشرومعلومشدچهگافیدادهاند،خبر
رسید نیروهای بسیجی و حزب اله شیراز شبانه بنر را پایین
کشیدهاند .داستان اما همینجا تمام نشد .جنجال بزرگی
به پا شد .شهردار و رئیس شورای شهر عذرخواهی کردند
و قول دادند با مسببان برخورد قاطع داشته باشند .سه نفر
ازجمله دو نفر ازدستاندرکاران طراحی بنر دستگیر شدند
و حاال همزمان با روز  13آبان شاهکار دیگری در این شهر
روی داد .این بار عکس بنری در فضای مجازی منتشر شد

که حاوی جمله انگلیسی  DAWN WITH U.S.Aبه جای
 DOWN WITH U.S.Aبــود و این موضــوع موردتوجه
کاربران فضای مجازی قرار گرفت .در این بنر که گفتهشده
در برخی نقاط شهر شیراز نصبشده ،بهجای واژهDOWN
بهمعنیمرگازکلمه DAWNبهمعنیطلوعاستفادهشده
بود که این موضوع ،حاشیهساز شد؛ یعنی درواقع بهجای
«مرگ بر آمریکا» نوشتهشده «سپیدهدم با آمریکا»! البته
پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز با انتشار اطالعیهای
اعالمکردکهبنر ۱۳آبانتوسطسایرسازمانهایتبلیغاتی
تهیه و منتشر شده و شــهرداری در این فرایند ،دخالتی
نداشته است؛ البته اشارهای نشده که کدام سازمان مسئول
بوده است؛ ولی برخیها در فضای مجازی گفتهاند شورای
هماهنگیتبلیغاتاسالمیاستانفارسبنرهایمربوطبه
 13آبان را تهیه و منتشر کرده است.
کاربران نوشتهاند شــیرازیها ک ً
ال بیخیال پاسداشت و
گرامیداشت ایاماله مذهبی و تاریخی این کشور بشوند،
بهتراست!

فضای مجازی
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